
Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 1.marts 2018 

Referat 
 

Formanden Jesper Vildbrad bød velkommen til Generalforsamlingen i GYMLF. 

Formanden gjorde opmærksom på, at dagsordenens punkter ville blive gennemgået relativt hurtigt for at 

give plads til det højaktuelle punkt 10 om OK18-situationen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium, som blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at GF er lovmæssigt indkaldt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

3. Formandens beretning 

Præsenterede bestyrelsen, som har fået 3 nye medlemmer: 

- Region Nord: Kurt Sonne Thomsen (rektor, Morsø Gymnasium) 

- Region Nord: Lars Nielsen (vicerektor, Hasseris Gymnasium) 

- Region Sjælland: Lotte Büchert (rektor Slagelse Gymnasium) 

Tak til Jens Peter Hansen (Mariagerfjord) og Marianne Munch Svendsen (Odsherred/Bornholm) 

som stopper efter mange års arbejde i bestyrelsen 

 

Supplerede den skriftlige beretning, som var udsendt, på følgende punkter. 

Formål 

Regionale møder  

Videreuddannelse/kurser  

Nyhedsbreve  

Ledelses- og ansættelsesforhold – OK18  

 

Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen (hverken den mundtlige eller skriftlige) 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017 til orientering 

Formanden gennemgik det reviderede regnskab.  

 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

a. Budget for 2018 

i. Af budget for 2018 indgår ikke tilskud fra DJØF. Baggrunden herfor er, at 

foreningen har oparbejdet et økonomisk grundlag som ikke nødvendiggør tilskud 

fra DJØF. 

 



b. Fastsættelse af kontingent 

i. Kontingent uændret sammenlignet med sidste år 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

 

7. Valg af formand 

Jesper Vildbrad genvalgt som formand 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Peter Wriedt genvalgt som revisor. Henrik Nevers genvalgt som revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

Formanden gjorde opmærksom på brochurerne som er uddelt på bordene. Er blevet til efter 

opfordring fra medlemmerne ved sidste GF. Opfordrede til at tage dem med hjem på skolerne og 

dele dem ud til ledelsesmedlemmer, som endnu ikke er medlem af GYMLF. 

 

10. Mads Kildegaard Larsen, DJØF, status på OK18 

Har i den seneste tid lyttet meget til medlemmerne. Har nye ideer på bedding. Nærmere 

information følger.  

 

OK18:  

Forhandlingerne er brudt sammen. Markante krav på begge sider af bordet.  

Arbejdsgiver ønsker en takstløs model, løn skal være til fri forhandling, lønsystem tilpasset de 

enkelte uddannelsessystemer og de enkelte chefer, fælles pension, fratrædelsespakke. 

DJØF: hvis forandret model, så skal UVMs kompetence rulles tilbage. 

 

Kristian Jakobsen supplerer: Forhandlingskompetencen skal følge medlemsskabet. Ønske om at 

cheflønspulje-systemet (bemyndingelsessysstem mellem bestyrelse og UVM) afskaffes.  

 

Indlæg: 

Opbakning til at fortsætte kampen for et andet løndannelsessystem. 

Kønsproblematik. Forøges lønforskellen i tilfælde af mere fri løndannelse? 

Hvad med en evt. konflikt? Ledere kan ikke konflikte. DJØF forventer ikke konflikt. Ingen har glæde 

af en sådan. 

 

Formanden takkede Mads og Kristian for oplægget. 

 

Ligeledes takkede han dirigenten for at styre slagets gang. 

 

 


